Út a középiskolába
2020/2021-es beiskolázási évben a 8. évfolyamon 44 diákunkat
érinti a középfokú beiskolázás. Ez az első évünk, amikor ilyen nagy
létszámmal felvételiznek diákjaink, hiszen most először van az
iskolánk életében két végzős nyolcadik osztályunk.
A sikeres pályaválasztás megkönnyítésére, valamint a felvételi
eredmények javítására az alábbi segítséget nyújtottuk:
-

-

-

-

Diákjaink és szüleik számára az év kezdetén, Enyedi Judit tanárnő közreműködésével szülői
értekezletet tartottunk a felvételi eljárásrendjéről, az iskolaválasztás szempontjairól.
Szülői és diákoknak szóló tájékoztatást nyújtottak a szakképzésről, az őszi időszakban. A
szakképzési rendszer jelentősen átalakult 2020. szeptember 1-jétől. Az új szakképzési
rendszerben 174 alapszakma közül választhatnak a diákok. Ezeknek az alapszakmáknak a
megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi
és technikusi szintű szakképzettség szerezhető.
A rendkívüli helyzet nehezítette a középiskolák megismerését, nem volt lehetőség
személyes betekintésre, a nyílt órák, bemutatkozások csak online történhettek. Így a
mostani végzőseinknek nem volt egyszerű az iskolaválasztás. Segítséget elballagott
diákjainktól, tanárainktól, szüleiktől kaptak, testvéreik beszámolója nyújtott. Az iskola
honlapján naprakész információkat találhattak a továbbtanulással kapcsolatban illetve az
éppen aktuális feladatokról írásban és elektronikus formában is tájékoztattuk őket. A
környékbeli középiskolák elküldték szórólapjaikat, de a szokásos, immár hagyományos
személyes bemutatkozások elmaradtak.
Már 7. osztályban elkezdtük a felvételi előkészítő foglalkozásokat magyar nyelv és
matematika tantárgyakból, melyet a felvételiig heti rendszerességgel tartottak
pedagógusaink. Az írásbeli felvételit megelőző héten Turbó-Hetet tartottunk, mely
napokon kizárólag matematika és magyar nyelvi felvételi feladatlapokat oldottak meg a
diákok.
A szóbeli meghallgatások segítésére külön instrukciókat adtak a szaktanárok, az
osztályfőnökök segítségével eljátszották a szituációt a diákok.

Január 23-án valamennyi diák megírta a központi írásbeli felvételit, amely a diákok megítélése
szerint meglepően, matematikából volt sokkal könnyebb. A magyar nyelv feladatai az idén nem a
megszokott fajták voltak, így ez országos szinten is nehezebbnek bizonyult. Az eredmények többnyire
összhangban voltak a diákok általános iskolai teljesítményével, néhány diák azonban az izgalom okozta
stresszhelyzet miatt alulteljesített. Az idei év tapasztalata, hogy diákjaink nagyon sok iskolát
megjelöltek. Egy diák átlagban 7-8 középiskolát, és azon belül 2-3 tagozatot is. Így fordulhatott elő,
hogy az ideiglenes felvételi jegyzékeken 35 helyre akár 500 diák is jelentkezett, de volt olyan tagozat,
amelyre 900 diák vált várományossá. Tanulóink látva a rangsort, elért eredményeiket, nagy számban
módosítottak az eredeti elképzelésükön.
A középiskolák megküldték a felvételi eredményeket, mely alapján diákjaink 80 %-a az általa
választott 1-2. helyre jutott be. Ez mutatja, hogy jól ítélték meg a képességeiket, a választott iskolát,
szakirányt. Vannak tanulóink, akik még fellebbeznek, vagy várnak a megüresedett helyre. Reméljük
nekik is sikerül a számukra legoptimálisabb középiskolába bekerülniük.
A felvételi időszak végére, a módosításokat követően a gyerekek megtalálták a nekik legmegfelelőbb,
legtesthezállóbb iskolát. A velük történt beszélgetések során azt tapasztaltam, hogy nem érte őket
meglepetés, csalódás a tekintetbe, hogy hova nyertek felvételt. Az idei évben 44 diákból 17-en

technikumban (régi szakgimnázium), 27-en gimnáziumban tanulnak tovább. Örvendetes, hogy jó
képességű diákjaink közül 5-en hatosztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat.
Összességében elmondhatom, hogy a középfokú beiskolázás intézményünkben sikeresen
zajlott le, a diákok megtalálták az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő iskolát. Életük egy
szakasza lezárul, immár új fejezetbe lépnek. Kívánok eredményes, élményekkel teli, szaktudással
gazdagított, boldog, sikeres diákéveket valamennyiüknek!
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